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NOTAT 

 

 

Vedrørende spørgsmål om hjemmel til midlertidigt at lukke faste 

forbindelser pga. Corona-virussen 

Der er spurgt ind til, om der er hjemmel i gældende ret til at lukke de faste for-

bindelser Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen (både gamle og nye) i påsken. 

Begrundelsen herfor er den nuværende situation med Corona-virussen. 

 

Storebæltsbroen 

 

I henhold til § 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S er 

Sund og Bælt Holding A/S bl.a. ejer af aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, 

der forvalter og driver den faste vejforbindelse over Storebælt, jf. lovens § 3.  

 

Det fremgår af § 1, stk. 4, at Sund og Bælt Holding A/S kan foretage aktiviteter 

med henblik på at forberede opgaver vedrørende regulering af vejtrafik. Sund 

og Bælt kan overlade disse opgaver til A/S Storebæltsforbindelsen.  

 

Vejdirektoratet har i tidligere fortolket1  reglerne således, at vejforbindelsen 

over Storebælt ikke er en offentlig vej i vejlovens2 forstand. 

 

Vejforbindelsen er heller ikke en privat fællesvej, således som denne vejstatus 

er defineret i privatvejslovens3 § 10, nr. 3.  

 

Det må derfor konkluderes, at broen/vejforbindelsen er en privat vej. 

 

Hverken vejloven, privatvejsloven eller færdselsloven indeholder bestemmelser 

der udtrykkeligt angiver, hvem der træffer bestemmelser om færdselsregulerin-

gen på private veje. Henset til at vejen hører under vejejerens private ejen-

domsret, lægges det til grund, at disse beslutninger falder ind under vej- eller 

broejerens dispositionsret, hvilket i dette tilfælde i sidste ende vil sige trans-

portministerens beslutningsret. 

 

                                                           
1 Der henvises til Vejdirektoratets notat af 4. marts 2019 på sagen om mulig lukning af Storebæltsfor-
bindelsen for vindfølsomme køretøjer (departementets j.nr. 2019-424) 
2 Lov nr. 1520 af 27. december 2014 med senere ændringer 

3 Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 

175 af 21. februar 2017. 

26. marts 2020 

2020-3283 



 

 

Side 2/4 

Denne dispositionsret, herunder også til at lukke forbindelsen helt ned, bruges 

med visse mellemrum uden særskilt hjemmel, f.eks. ved stærk blæst eller færd-

selsulykker, ligesom den anvendes, når forbindelsen skal bruges til særlige ar-

rangementer, f.eks. cykelløb og motionsløb. Det kan endvidere nævnes, at Sto-

rebæltsforbindelsen efter ordre fra politiet også blev lukket i efteråret 2018, da 

politiet eftersøgte mistænkte terrorister.  Det er på den baggrund vurderingen, 

at forbindelsen også ville kunne lukkes midlertidigt som led i udmøntning af en 

strategi for at mindske smitterisikoen ved COVID-19. 

 

I en række tilfælde er vej- og broejerens dispositionsret begrænset af færdsels-

loven, herunder bestemmelserne i færdselslovens § 97, stk. 2, om anvendelse af 

autoriseret afmærkning og § 97, stk. 3, om politiets godkendelse af en privatret-

lig beslutning om at afspærre en privat vej med bom eller lignende. 

 

Lillebæltsbroen (gamle og nye) 

 

Det følger af den centrale sti- og vejfortegnelse4, at begge broer har karakter af 

offentlig vej med Vejdirektoratet som vejmyndighed.  

 

Vejloven indeholder ikke regler om en midlertidig lukning af en vej. Spørgsmå-

let om afspærring af offentlige veje er reguleret i færdselslovens § 92, som har 

følgende ordlyd: 

 

”Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træf-

fe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse el-

ler indretning. Kommunalbestyrelsen kan som vejmyndighed for en pri-

vat fællesvej omfattet af §§ 25-86 i lov om private fællesveje, jf. lovens § 

3, med samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser, jf. dog stk. 

4. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om 

 

1) parkering og standsning, 

2) etablering af fodgængerfelter og 

3) forbud mod visse færdselsarter, herunder med henblik på etablering af 

gågader. 

 

Stk. 2. Vejmyndigheden kan endvidere efter stk. 1 træffe bestemmelse om 

hel eller delvis afspærring af offentlig vej, såfremt afspærringen gennem-

føres ved afmærkning, ved opsætning af bomme eller på anden tilsvaren-

de måde. 

 

[Stk. 3-4 udeladt]” 

 

Bestemmelsen kan i sin nuværende form føres tilbage til lov nr. 292 fra 2000, 

hvor den eksisterende bestemmelse blev erstattet af en ny. Det følger af forar-

bejderne, at forslaget til ændring af færdselslovens § 92 bl.a. skulle ses i lyset af, 

                                                           
4 http://cvf.vd.dk/cvf/mapui.jsp  

http://cvf.vd.dk/cvf/mapui.jsp
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at man ønskede at lade kompetencen til at træffe bestemmelse til at overgå fra 

politiet til vejmyndighed (på daværende tidspunkt vejbestyrelse).  

 

Af den tidligere bestemmelse fra hovedloven af 1976 kan man ikke af lovforsla-

get5 udlede noget fortolkningsbidrag. Således står der i bemærkningerne til § 91 

(nu § 92), at bestemmelsen regulerer kompetencen mellem vejbestyrelse og 

politi ved afspærring af offentlig veje, hvor kompetencen blev henlagt til politi-

et.  

 

Det er derfor ikke muligt at udlede, hvorvidt det har været lovgivers intention, 

at bestemmelsen også kan anvendes i forbindelse med midlertidige afspærrin-

ger. 

 

Vejdirektoratet har ved flere tilfælde behandlet ansøgninger om midlertidig hel 

eller delvis afspærring af broerne for kørende færdsel i forbindelse med sports-

arrangementer. Disse ansøgninger behandles efter færdselslovens § 92, stk. 2, 

og eventuelle tilladelser meddeles således med samtykke fra Fyns Politi og Syd-

østjyllands Politi. 

  

Det er på den baggrund vurderingen, at Lillebæltsbroerne kan afspærres for al 

kørende færdsel, eventuelt undtaget de transporter der er nødvendige af hen-

syn til at understøtte det almene, offentligretlige formål, der er begrundelsen 

for afspærringen. 

 

I forhold til jernbaneanlægget på den gamle Lillebæltsbro, skal det fortsat være 

muligt at betjene godstrafikken. Det er derfor personbefordringen, der skal 

lukkes for i perioden. 

 

Ministeren har ikke instruktionsbeføjelser over for DSB, som tilfældet er med 

Sund & Bælt. Ministeren kan derfor ikke pålægge DSB at stoppe personbefor-

dringen over Lillebæltsbroen.  

 

Ministeren udøver sine ejerbeføjelser på virksomhedsmødet, der er selskabets 

øverste beslutningsorgan. Ministeren udøver herved de beføjelser, der efter 

selskabsloven samt årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et ak-

tieselskab, idet ministeren sidestilles med en eneaktionær. 

 

Ministeren kan således i stedet (med en uges varsel) indkalde til et ekstraordi-

nært virksomhedsmøde, hvor der vil kunne træffes beslutning om at stoppe 

personbefordring over Lillebælt. Hvis ejeren træffer en sådan beslutning, vil 

ejeren dog skulle påtage sig det fulde økonomiske ansvar herved.  

 

Henset til det tidsmæssige perspektiv i forhold til fristen for indkaldelse til et 

ekstraordinært virksomhedsmøde, foreslås det, at ministeriet drøfter sagen 

                                                           
5 Forslag til færdselslov fremsat d. 9. oktober 1975 af justitsministeren 
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med DSB’s bestyrelsesformand. Således at der kan indgås en aftale med DSB 

uden, at beslutningen skal bringes op på et ekstraordinært virksomhedsmøde.   


